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A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

Június 24-én tartotta hó végi ülését Ócsa Város 
Önkormányzatának Képvisel!-testülete. 

Korábban, május 4-én tartott ülésükön alkották meg a 
képvisel!k az Önkormányzat tavalyi évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról szóló 8/2015. (V.4.) önkormányzati rende-
letét. Ezzel kapcsolatosan az AUDITCONTACT Gazdasági 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. elkészítette a könyvvizsgálati 
jelentést, a benne foglaltakat a testület mostani ülésén tudo-
másul vette, további intézkedést nem fogalmaztak meg.

Elkészült Ócsa Város Településfejlesztési Koncepciója 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
ren    dezési eszközökr!l, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekr!l szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány  -
rendelet el!írásai szerint. A Képvisel!-testület a koncepció 
elkészítésével korábban a KASIB Mérnöki Manager Iroda 
Kft.-t bízta meg. A munka a hivatkozott jogszabályban rögzí-
tett tartalmú, megalapozó vizsgálatok elkészítésével indult. 
Ezt követ!en elkészült a koncepció tervezete, melyet a testü-
let – különböz! fázisaiban – többször is megvitatott. Az elké-
szült tervezet véleményezésre kiküldésre került a résztvev! 
államigazgatási szerveknek és partnereknek. A szakhatósá-
gok véleményei, pontosításai alapján a Településfejlesztési 
Koncepció végleges verzióját fogadták el a képvisel!k mosta-
ni határozatukkal. 

Hatályon kívül helyezte a testület a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és M"ködési Szabályzatáról, Ügyrendjér!l szóló 
9/2010. (VI.11.) önkormányzati rendeletét, s egyúttal elfo-
gadták az Ócsai Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és M"   -
ködési Szabályzatát (továbbiakban SZMSZ). Az új SZMSZ 
megalkotása több okból is szükséges volt. Idén további 
feladat körök kerültek át járási hatáskörbe, illetve január óta 
jelent!s változások következtek be a Hivatal szervezetében 
is. Jú   ni   usra sikerült stabilizálni a hivatali struktúrát, átraj-
zolni a munkaköri leírásokat, a helyettesítés rendjét, haté-
konyan és ésszer"en elosztani a feladatokat az apparátus 
köztisztvi sel!i és munkavállalói között. A Hivatal ügyfélfo-
gadási rendje változatlan marad: 

Hétf!n 13.00-18.00 óráig, 
szerdán 13. 00-16 00 óráig, 
pénteken 7.30-12. 00 óráig 
várják az ügyfeleket.

A korábbi M"szaki és Vállalkozói Iroda új nevet, tevékenységi 
köröket és irodavezet!t kapott, a jöv!ben Hatósági, M"szaki 
és Pályázatkezel! Irodaként m"ködik. Az Adóügyi Iroda, a 
Közterület-felügyelet, a Pénzügyi Iroda és a Titkárság válto-
zatlan formában, helyen látja el a lakossági ügyek kezelését 
és az Önkormányzatot, Hivatalt érint! bels! feladatait. Az 
új SZMSZ teljes terjedelmében megtekinthet! a www.ocsa.hu 
weboldalon.

Döntöttek a képvisel!k az Ócsai Birkózókat Támogató 
Egye sület kérelmér!l. Az Önkormányzat 150.000 forinttal 
segíti az ócsai birkózó gyermekek nyári edz!táborban való 
részvételét.

Az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és 
Manóvár Bölcs!de alkalmazotti közösségének 2015. tanévet 
lezáró tanulmányi kirándulásához a Képvisel!-testület 
100.000 forinttal járul hozzá.

A nyári szünet során elkészül a Halászy Károly Általános 
Iskola hátsó udvarára tervezett m"füves pálya, ennek 
kapcsán szükségessé válik az udvar teljes területének rende-
zése. Rigó István tervez! elkészítette a munkálatokhoz szük-
séges tervet, mely alapján bokrok, fák kerülnek telepítésre, 
továbbá a m"füves pálya mellett lesz streetball palánk, 
padok és játszótéri elemek is. Az általános iskola szül!i 
munkaközösségének közel 2 millió Ft áll rendelkezésére az 
építkezés elindítására. A szervezési és kivitelezési munkák 
elindításához a testület elvi hozzájárulását adta.

Június elején rendkívüli ülésen döntöttek a képvisel!k arról, 
hogy az Önkormányzat indulni kíván a helyi önkormányza-
tokért felel!s miniszter által meghirdetett „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” (pályázati 
alcél: „b) belterületi utak, járdák, hidak felújítása”) elnevezé-
s" pályázaton. Ezzel kapcsolatosan az újhartyáni székhely" 
BR-BAU Bt. felmérte és elkészítette a Vadvirág utca útszaka-
szának felújítási, illetve egyik oldalon gyalogjárda létesíté-
sének költségeit. Az árajánlat alapján az Ócsa Vadvirág utca 
út- és járda felújítása bruttó 18.456.565 Ft-ba kerülne. A#mosta-
ni ülésen kötelezettséget vállalt a testület arra, hogy a pályá-
zati támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét, azaz 
5.674.461 Ft+ÁFA (bruttó: 7.206.565 Ft) összeget a 2015. évi költ-
ségvetés beruházási kiadások terhére biztosítja.

A következ! bajnoki szezonba történ! nevezéshez a tes   -
tület az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képez! 
Ócsai Sportpályát az Ócsa Város Sportegyesület részére, a 
2015/2016. évi futballszezonra ingyenesen használatba adja.

El!zetes felmérések alapján elengedhetetlen a Halászy 
Károly Általános Iskola régi épületszárnyának elektro-
mos felújítása, a tervek elkészítésével a Képvisel!-testület 
a Mizselektro Kft.-t bízza meg. A vállalási ár az elektromos 
kiviteli tervdokumentáció elkészítésére 780.000,- Ft+ÁFA, 
míg a t"zjelz! kiviteli tervdokumentáció elkészítésére 
120.000,- Ft+ÁFA, azaz összesen 900.000,-Ft+ÁFA.

Zárt ülésen döntöttek a képvisel!k az Ócsai Nefelejcs 
Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcs!de 
intézményvezet!i pozíciójának betöltésér!l. A feladattal 
továbbra is Sz"cs Jánosnét bízták meg, kinevezése 2015. júli-
us 1. napjától 2020. június 30. napjáig szól. Az intézmény-
vezet! részére alapilletményként bruttó 381.224 Ft-ot, míg 
intézményvezet!i pótlékként az illetményalap 50 %-át, azaz 
bruttó 82.875 Ft-ot, ennek értelmében részére összesen brut-
tó 464.100 Ft illetményt állapítottak meg.  �
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FOGADÓÓRA
E havi interjúnkban az általános iskola hátsó udvarán 
zajló építkezésr!l és a Nefelejcs óvoda felújításának záró-
akkordjairól kérdeztük Bukodi Károly polgármestert:

Igazán látványos átalakuláson ment keresztül a Dózsa-
telepi óvoda az elmúlt hónapokban.
B.K.: Valóban, bárki, aki arra jár bizonyára felkapja tekinte-
tét, hiszen az energetikai felújítás záró lépéseként elkészült 
a Nefelejcs óvoda küls! színezése, nagyon szép zöld árnya-
latot kapott az épület. A bejárati oldalon pedig szivárvány-
színekben pompázik az ovi. Bízom benne, hogy a vidám 
színek az odajáró gyerekeknek és szüleiknek is tetszenek 
majd. A 66 millió forintos energetikai beruházás az épület 
elavultsága, a f"tésrendszer korszer"tlensége miatt elodáz-
hatatlan volt. Nemcsak a nyílászárókat és a f"tésrendszert 
cseréltük ki, hanem új tet!t is kapott az óvoda. Mindemellett 
tisztában vagyunk azzal. hogy a bels! terek, szobák, vizesb-
lokkok is rászorulnak a felújításra, éppen ezért dolgozunk 
azon, hogy a következ! években forrást, pályázati lehet!-
ségeket találjunk arra, hogy belülr!l is megszépüljön ez az 
intézményünk is.

Az általános iskolában a 
tan     év végeztével jelent!s 
mun kák indultak. Pontosan 
milyen átalakítások várha-
tók a hátsó udvaron?
B.K.: Elkezd!dött az általános 
iskola hátsó udvarának rende-
zése, melynek els! lépéseként 
a következ! egy hónapban 
megépül az MLSZ pályaépí-
t! programjának keretében 
egy m"füves grundpálya. Az 
építkezés 30% önkormányzati 
önrész mellett 70%-os társasági 
adó (TAO) támogatásból valósul 
meg, melyet az OBO Betterman 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. biztosított számunkra. Azt 
gondolom, a pálya nagy segítséget nyújt majd a mindennapos 
testnevelés órák megtartásához. Ez az els! lépés a hátsó udvar 
kialakításában, amit az iskola vezetésével közösen terveztünk 
meg. Rigó István tervez! készítette el a munkálatokhoz szük-
séges tervet. Bokrok, fák kerülnek majd telepítésre, a m"füves 
pálya mellett lesz streetball palánk, padok és várhatóan játszó-
téri elemek is.

Polgármester úr, köszönöm az interjút!

Kedves Olvasóink, várjuk levelei ket a Kisbíró szerkeszt!sé-
gébe (elérhet!ségeink a 15. oldalon találhatók)! Kérjük, leve-
leikre írják rá nevüket, címüket, nagyon köszönjük!  �

!"##$%: M.A. 

$�SURMHNW�DODSYHWĘ�FpOMD��D�PHJOpYĘ�pS�OHW�HQHUJLDWD-

NDUpNRVVi�WpWHOH��$�SURMHNW�NHUHWpEHQ�QDSHOHPHV�UHQG-

V]HU�NLpStWpVpUH�NHU�OW�VRU��
A projekt megvalósítása során kiemelt szempont volt az 
épület energiahatékonyságának megteremtése. 

A projekt keretein belül kiépítésre került egy 49,98kWp teljesít-
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ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL  MEGVALÓSULT A BOLYAI JÁNOS 

GIMNÁZIUM ÉS KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA NAPELEMES 

RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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Helyi hírek, sport

Alapítványunk a 2014-es évben is az alapító okiratában 
kit"zött céljainak megfelel!en m"ködött.

F! célkit"zésünk az iskola berendezéseihez szükséges er! -
források megteremtése, oktatási segédeszközök és egyéb 

eszközök beszerzése volt. Hozzájárultunk az iskola tanulóinak 
jutalmazásához, az osztályok, csoportok támogatásához.

Vásároltunk:
 » Az oktatáshoz: dekorációs papírokat, fonalakat, karto-

nokat, színes csomagolópapírokat, mintalyukasztókat, 
gyöngyöket, szöv!széket. A könyvtár számára könyve-
ket. A drámai, irodalmi el!adásokhoz egy  cd-s lejátszót. 
A diákoknak év végi jutalomkönyveket.

 » A LÜK versenyre üdít!t, csokoládét vásároltunk. A kémi-
ai versenyen vendégül láttuk a versenyz!ket. A Zrínyi 
matematika versenyre buszt biztosítottunk.

 » Támogattuk a 8. évfolyam kirándulását a Terror házába, 
a 6. c osztálykirándulását, a révfülöpi tábort. (mozijegy, 
vonatjegy, kalandparki belép!)

 » Több rendezvényt, a fels!s farsangot, (dekoráció, édesség), 
a március 15-i ünnepséget, (pólók, társas, ragasztó, cellux, 
lamináló fólia, szövet zászlóhoz), a Ki mit tud-ot, (jutal-
mazás, dekoráció), a Kézmosás világnapját, (jutalmazás), a 
karácsonyt, (feny!fa, fény f"zér), a papírgy"jtést, (tombo-
la tárgyak), és a ballagást, (virágcsokrok) támogattuk.

 » Beszereztünk routert, csavarokat, tipliket, OSB lapokat, 
szekrényt, kerítés paneleket, és a báb paravánhoz alap-
anyagokat.

2014. évben az Alapítvány bevételei és kiadásai:
A kapott támogatás: 1180 e Ft
Helyi önkormányzati támogatás: 350 e Ft
A pénzügyi m"veletek bevételei: 2 e Ft
Az anyagjelleg" ráfordítások összege  
(a vállalt célok elérése érdekében  
felmerült költségek): 1904 e Ft
Személyi jelleg" ráfordítások: 43 e Ft
Értékcsökkenési leírás: 28 e Ft
Az 1%-ból befolyt összeg: 464 e Ft

Az Alapítvány a vezet! tisztségvisel!inek és tagjainak nem 
nyújtott semmilyen juttatást, bért vagy díjat.

Köszönjük a támogatásokat, és arra kérjük Önöket, hogy 
ebben az évben is támogassák az SZJA 1%-val iskolánkat, ezen 
keresztül tanulóinkat.

Bízunk benne, hogy 2015-ben is figyelemmel kísérik 
munkánkat, és támogatnak bennünket. Köszönjük!  �

Ócsa-Halászy Károly IsKoláért alapítvány

Az Ócsa-Halászy Károly  
Iskoláért Alapítvány  
2014. évi közhasznúsági  
beszámolója

Május 9-én került megszervezésre Ócsán az elektronikai hulladékgyűjtés. 
A ROLFIM Elektrotechnikai és Finommechanikai Szövetkezet a lakosságtól 
és a település intézményeitől összesen 3184 kg selejtezésre szánt, elavult 
elektronikai berendezést szállított el előkezelés céljából. Van értelme 
a gyűjtés megszervezésének, ezt folytatni is fogom. Köszönet illeti a 
Közterület-Felügyelet és az Ócsa Városi Polgárőrség tagjainak a gyűjtés 
napján nyújtott segítségükért. 
Tiszta Ócsáért!

Kardos zoltán  
9*1*5�1�8.�0�5;.8*1Ē

*1*09743.0&.�-:11&)�0,>Ĳ/9�8

Az elmúlt hónap a birkózóink számára igazán eredményes volt. 
 
Sillai László Nemzetközi 
Utánpótlás Kötött- és szabad-
fogású emlékgála
2015.05.30. – Gy!rszentiván
65kg
1 helyezett:  
Kardos Zsó#a (FTC-Ócsa)
3. helyezett:  
Bukodi Noémi (FTC-Ócsa)

Diák I. kötöttfogású  
országos bajnokság 
2015.06.06. – Tatabánya
42 kg
5. helyezett:  
Domokos Dániel (FTC-Ócsa)
50 kg
2.helyezett:  
Lukács Gergő (FTC-Ócsa)
76 kg
5. helyezett  
Kardos Máté (FTC-Ócsa)

NEMZETKÖZI EDZ"TÁBOR 
2015 július 6-tól július 11-ig kerül megrendezésre Inárcson a techni-
kai birkózó edzőtábor. A meghívott országok Olaszország (Nápoly), 
Spanyolország (Pamplona), Románia Székelyudvarhely (Erdély) birkózói 
a tábor keretein belül technikai tudásukat adhatják át egymásnak a 
küzdelmek során. 
Jó táborozást és edzést a birkózóinknak!

�(8&.�'.70�?��*7*2�3>*0

Tájékoztatom Önöket, hogy Ócsa Város Önkormányzat Képviselő testülete 
19/2014./XII.19./ számú ÖK. rendeletével a Polgármesteri Hivatalban igazgatási 
szünet elrendeléséről döntött. Figyelemmel a hivatkozott rendeletre, valamint 

a hatékony munkaszervezés követelményére a Polgármesteri Hivatal

2015. augusztus 3-tól augusztus 8-ig zárva tart,  
ügyfélfogadás nem lesz.

Legközelebbi ügyfélfogadási nap:  
2015. augusztus 10. (hétf!) du. 13.00 – 18.00 óráig lesz.

Az igazgatási szünet ideje alatt 9.00-15.00 óráig kizárólag halálesettel 
kapcsolatban anyakönyvi ügyelet érhető el az alábbiak szerint: 

2015.augusztus. 3-5. Sallay Mária 30/308-1652
2015.augusztus. 6-8. Barizs Gabriella 20/391-5645

Megértésüket köszönöm!
Ócsa, 2015. június 24.

Tisztelettel:
)7��2413�7�(8&'&�/*,>?Ē

.,&?,&9�8.�8?�3*9
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Helyi hírek
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér!l szóló 2008. 
évi XLVI. törvény részletes szabályozást ad a parlagf" elle-
ni hatékony védekezéssel kapcsolatban. A törvény értel-
mében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig 
az ingatlanon a parlagf" virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követ!en ezen állapotot a vegetá-
ciós id!szak végéig folyamatosan fenntartani.

P arlagf" elleni közérdek" védekezést kell elrendelni, ha a föld-
használó a parlagf" elleni védekezési kötelezettségének nem 

tesz eleget. Helyszíni ellen!rzést saját kezdeményezésre vagy 
bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belte-
rületen a jegyz! végez. A kötelezettség teljesítésének helyszíni 
ellen!rzésér!l a földhasználó el!zetes értesítése mell!zhet!.

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem 
tett eleget a jogszabály által el!írt kötelezettségének, a parlag  -
f"-    mentesítés kikényszerítése érdekében külterületen a Pest 
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igaz   ga   tó -
ság, belterületen a jegyz! közérdek" védekezést rendel el. 
Amennyiben a kötelezett a közérdek" védekezéssel érintett 
ingatlan tulajdonosa és az ingatlan közös tulajdonban áll, a 
költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetem-
legesen felel. Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal 
szemben, aki a parlagf" elleni védekezési kötelezettségét 
elmulasztja. A növényvédelmi bírság legmagasabb összege 
százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint.

Miként védekezzünk a parlagf" ellen?
A parlagf" irtását folyamatosan kell végezni. A növényt a virág-
zása el!tt kell elpusztítani, hogy ne szórhasson virágport, és ne 
érlelhessen termést. A kézi gyomlálás az egyik leghatékonyabb 
módszer. Ezt a módszert csak a virágzás el!tti id!ben ajánljuk, 
mert a nagy tömeg" pollennel való találkozás egészségre gyako-
rolt hatása minden életkorban kedvez!tlen. A virágzó parlagf" 
irtását ne bízzuk gyerekekre, mert az er!s pollenkoncentráció a 
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leveg!ben kiválthatja a lappangó allergiát. Kerülni kell a virág-
zó növény közvetlen érintését, mert az is allergiás reakciót vált-
hat ki. Ilyenkor a kézi irtást keszty"ben kell végezni. A kaszálás 
és a kapálás további környezet- és költség kímél! védekezési 
mód, továbbá a környezetet és a költségeket is leginkább kímél! 
eljárás. A fiatal növényeket tömeges megjelenésük után, minél 
el!bb tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél 
kell a növény szárát elvágni. Ez a legbiztosabb módszer, mivel 
a növények nem tudnak újrahajtani. A vegyszeres gyomirtás 
esetén fontos gondosan megválasztani a gyomirtó szert és 
ügyelni kell arra is, hogy minél fiatalabb legyen a gyomirtóval 
kezelend! növény. A parlagf" terjedése gyomirtó szerek hasz-
nálata nélkül nem állítható meg. Azonban vegyszeres kezelése-
ket csak olyan helyen szabad alkalmazni, ahol ez embereket és 
f!ként gyermekeket semmilyen módon nem veszélyeztet.  �
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A  parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) 1878-ban tűnt fel először Svájcban. 
Magyarország területén az 1920-as években tűnt fel először. Az 1970-es 
évekig nem okozott jelentős mértékben allergiát. Az azóta eltelt évti-
zedekben azonban a koncentrációja nagymértékben megnövekedett. 
Magyarországon a létező kb. 350 gyomnövény között a legelterjedtebb 
gyomnövénnyé vált. A  termés érése október közepe táján kezdődik. 
Virágpora súlyos allergiát okoz. A parlagfű pollenje a légutakba kerülve a 
nyálkahártyát ingerli, szemgyulladást okoz. A parlagfű pollenre allergiás 
népesség évről évre nő.

Ó csa Város Önkormányzatának az egyes gyomnövények 
irtásáról és pázsitfüvek gondozásáról szóló 11/1996. (X.30.) 

önkormányzati rendelet 2.-3. §-a értelmében a település közigaz-
gatási területén belül valamennyi bel- és külterületi ingatlan 
tulajdonosa köteles a gyommentesítésr!l – kaszálással, nyírással, 
vegyszeres kezeléssel stb. – gondoskodni. Az az ingatlantulajdo-
nos, aki a tulajdonában lév! ingatlanának területén lév! gyom-
növények folyamatos irtásáról nem gondoskodik – a 4/2013. 
(III.28.) önkormányzati rendelet 9. §-a értelmében – közösségi 
együttélés alapvet! szabályait sért! magatartást követ el és 
ötvenezer forintig terjed! közigazgatási bírsággal sújtható. 

Az ingatlan tulajdonosának a gyommentesítéssel kapcsolat-
ban fennálló kö     telezettsége azonban nem csupán a saját ingat-
lanának a területére terjed ki. Az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni az ingatlan el!tti járdaszakasz, járda hiányában 
egy méter széles területsáv, illet!leg, ha a járda mellett zöldsáv 

is van, az úttestig terjed! teljes terület - kivéve a rendszeres park-
fenntartásba bevont területeket – gondozásáról, tisztántartásá-
ról, szemét és gyommentesítésér!l, a járdaszakasz melletti nyílt 
árok és ennek m"tárgyai tisztántartásáról. Aki e kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, a 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 5. § 
(1) bekezdés a) és c) pontja értelmében szintén közösségi együtt-
élés alapvet! szabályait sért! magatartást követ el és ötvene-
zer forintig terjed! közigazgatási bírsággal sújtható. Ebben az 
esetben a Közterület-felügyelet a kötelezettségét elmulasztó 
személyt húszezer forint helyszíni bírsággal sújthatja.

Az Önkormányzat a fenti rendelkezések alkalmazásával és 
betartatásával nem arra törekszik, hogy közigazgatási bírság 
kiszabásával szankcionáljon, az els!dleges és elérend! cél az, 
hogy a lakosok önként, kötelezés nélkül tegyenek eleget a kötele-
zettségeiknek egy rendezett településkép elérése érdekében.  �
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HALÁSZY GÁLA
„Ha veszel, megtelik a kezed,  

ha adsz megtelik a szíved.”
Margarete Seemann

Ebben a tanévben nem a Halászy Napok keretében, hanem a 
tanév utolsó hetében került sor az immár harmadik alka-

lommal megrendezett Halászy Gálára, amelynek támogató-
jegyeinek bevételét az új játszóudvar kialakítására fordítjuk.

Az igazgató asszony köszönt! szavaival nyitotta meg a 
gálát, a gyermekek pedig különböz! remekbe szabott el!adá-
sokkal készültek. A tanulók szorgalma, tehetsége és kitartása 
láttán mindannyiunk szíve megtelt örömmel, hiszen láthat-
tuk, fáradozásunk nem hiábavaló. 

Köszönet a gyermekeknek, hogy elvállalták a fellépést, az ezzel 
járó készül!dést, gyakorlást és izgalmat, továbbá tanáraiknak, 
akik az évvégi hajrában is áldoztak energiát és id!t a színvona-
las felkészítésre. Hála a szül!knek, nagyszül!knek, hogy atyai és 
anyai örömmel és félt! aggodalommal kísérték gyermekeiket. 

Köszönet még az Egressy Gábor Szabadid!központnak, 
hogy ismételten házigazdánk volt, Kecskés Zsoltnak a jegyek 
és plakátok nyomtatásáért, a Dormány Fotó-Videónak a 
közrem"ködésért és a támogatásért és nem utolsósorban 
volt diákunknak – Katona Zsombori Évának, Ívnek – aki 
példát adott a fellép! Halászysoknak.  �

nagy MargIt gyÓgypedagÓgus
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A nyári szünet, a nyaralás heteiben a pihenés fontos kellé-
ke egy jó könyv. A Falu Tamás Könyvtár július hónapban 
bár zárva tart, augusztustól ismét várja az újdonságokra 
éhes olvasóközönséget!

Idei nyári könyvajánlónkban Je$rey Archer angol írót és 
izgalmas regényeit ajánlja a könyvtár vezet!sége mindenki 

figyelmébe, a nyári zárvatartást követ!en megtalálhatóak a 
kötetek a Falu Tamás Könyvtár polcain:

A Clifton család krónikája  
– Je#rey Archer regényfolyama
A Clifton család krónikáját az els! világháború végét!l a 
bristoli sikátorokból indulva az 50-es évekig a manhattani 
üléstermekbe vezet! úton követheti végig az olvasó, és még 
azon is túl. Egy szétzilált család. Egy sötét rejtély. Váratlan 
fordulatok, nem mindennapi emeberi sorsok.

A sorozat kötetei
 » Majd az id! eldönti
 » Apám b"ne
 » Féltve !rzött titok
 » Gondold meg, mit kívánsz!

$�/(*�-$%%�.�7(7��(5đ6(%%�$�.$5'1�/

Az IRA bombája. Egy bosszú  -
szomjas rivális. Egy lehetetlen 
kül    detés.

A hajnal csöndjében egy ma  -
roknyi bá      tor férfi lopakodik a 
Bucking     ham óceánjáró tatja 
felé. A fe     délzet alatti ka              binokban 
több száz ártat    lan em    ber alussza 
álmát, mit sem sejtve arról, hogy 
az éle    tük ve    szélyben van. Hi     szen 
a kis cso    port sú    lyos ter   het ci    -
pel: meg    találták azt a bombát, 
amelyet az IRA rejtett el az egyik kabinban, és most rajtuk 
múlik, hány áldo    zatról szólnak majd a másnapi hírek… 

Mindeközben a szibériai hómez!n zakatoló vonat egy 
összetört embert, Anatolij Babakovot viszi a Gulagra. 
B"ne az elme b"ne, eszköze pedig egy ártalmatlannak 
t"n! könyv. Csakhogy a párszáz oldal pusztító titkokat 
rejt: Babakov ugyanis egy Sztálint és rendszerét leleplez! 
kötet szerz!je. 

Egyetlen férfi a kapocs egy hajónyi ember és egy nép 
sorsfordító pillanatában: Harry Clifton. És most bebizo-
nyíthatja, hogy a toll er!sebb a kardnál.

A Clifton-krónikák legújabb kötete letehetetlen olvasni-
valót kínál. Je$rey Archer a t!le megszokott módon rend-
kívül fordulatos és olvasmányos történetének segítségé-
vel bebarangolhatjuk Angliát, Amerikát és a Szovjetuniót. 
És a történet tovább folytatódik…

NYÁRI KÖNYVAJÁNLÓ

Napjaink talán legismertebb angol írója 
1940-ben született Londonban. Könyvei 
közel 270 millió példányban keltek el világ-
szerte. Angol f!rendként regényeiben benn-
fentesként, kiváló stílussal ír az arisztokrácia 
életér!l, el!kel! bentlakásos magániskolák-
ról, az ott uralkodó fegyelemr!l, diákéletr!l.

Lord Archert híres íróként ismeri a vi    -
lág, de konzervatív politikusként is szép 
pályaívet futott be.

Élete is regényes. 2001-ben négyéves 
börtönbüntetést kapott, mivel hamisan 
esküdött a Daily Star bulvárújság ellen 
indított rágalmazási perében, és ezzel az 
igazságszolgáltatást is félrevezette. Az 
írónak végül mindössze két évet kellett 
rácsok mögött töltenie. Nagy siker" 
könyvet adott ki a börtönben vezetett 
naplójából, majd kés!bb színdarabot is 
írt bel!le.
A szerz! honlapja:  
www.je$reyarcher.co.uk/site
Facebook: Je$reyArcherAuthor

-HɐUH\�$UFKHU

Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy a Falu Tamás Városi Könyvtár 
2015. JÚLIUS 01#T"L AUGUSZTUS 1#IG SZABADSÁG MIATT ZÁRVA TART. 

Augusztus  3-tól  ismét  szeretettel  várjuk régi és új olvasóinkat.
Gergelyné Kopcsó Eszter könyvtárvezet!
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39. ÓCSAI KULTURÁLIS  
NAPOK – KÉPRIPORT !"##$%: D"#/$0& F"1"  
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Nóta- és Operettest

Nóta-  
 és Operettest

Fool Moon koncert  
a Testvérvárosok Találkozóján

Katona-Zsombori Mária  
kiállításának megynyitója

Homokanimáció  
a borvacsorán

Energy Kid’s  
a Kávéházi Estéken

Megnyitó gálaműsor     

GRIM/M/MASZOK  
a Városi Gyereknapon
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Népzenei találkozó

Testvérvársosi Szerződés  
aláírása Dalgety Bay-el

A muzsika hangja  
musicalelőadás

Köszönjük támogatóinknak! 
Ócsa Város 
Önkormányzata 
Mettex Kft. 
Ócsa-Soroksár Ipari 
és Vagyonkezelő 
Szövetkezet 
Vertikál Zrt. 
Nagév Kft. 
Mpf-Fég Kft. 
Obo Bettermann Hungary 
Kft.
Felsőbabádi Zrt. 
Ócsautó Kft. 
R+R Kft. 
Lavinamix Kft. 
Ócsai Fészerkert 
Kisvendéglő 
Caminus Zrt. 
Vellinger-Hús Kft. 
Semmelrock Kft. 
Radics József 
Örkényi 

Takarékszövetkezet 
S.O.S. Műszaki Vizsga Kft. 
Sponga És Társai Kft. 
C.S.O. Kft. 
Főnix Tüzép Kft. 
Environ-Energie Kft. 
Bemboz Alkusz Kft. 
PE-RU Kft. 
Czibula És Társa Bt. 
Barizskert Kft. 
Dr. Nagyiványi Pál 
Dr. Kocsis És Társa Bt. 
Dr. Gallai És Társa Bt. 
Filó és Társai Bt. 
Bejó Motor Műhely Kft. 
Zeolit Kkt. 
Halmosi és Társa Bt. 
Viola Károly 
Inter-Pohor Kft. 
Fentech Bt. 
Tímár Trans Kft. 
Creatív Papyrus

Ági-Kontír Bt 
Dormány Fotó Videó 
Kaufman Kft. 
Nagykadácsi Kft. 
Dr. Viola Enikő 
Miklósné Orgován Jolán 
Sarokház Étterem 
Kis2 Trans Bt. 
Vellai Kerékpár Udvar 
Balog Gumiszervíz 
Ami-Víz Gáz Kft. 
Elohim Kft. 
Puncs Bazár Bt. 
Elvíra Áruda Kft. 
Szabó Miklós
Gogolákné Kerekes Klára
Szemők Tibor
Játékok Háza
Mogyi Kft.
Margál Bt.
Csupor László
Ócsai Malom Kft.

Ócsa, 2015. Június 22.
/&7�'.0�01�7&���,>;*?*9Ē�.,&?,&9�

Városi Gyereknap

Borvacsora

Illényi Katica koncertje
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hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Hegyvidék UFC-TFSE-Gerrzo 11 9 1 1 47 10 37 28
2. Taksony SE 11 7 1 3 32 16 16 22
3. Ócsa VSE 11 6 2 3 23 30 -7 20
4. Felsőpakony SK 11 6 1 4 40 23 17 19
5. Százhalombattai VUK SE 11 5 2 4 35 35 0 17
6. Alsónémedi SE 11 5 1 5 27 30 -3 16
7. Tárnok-Bolha 11 4 1 6 16 19 -3 13
8. Solymári SC 11 3 4 4 19 23 -4 12*
9. Viadukt SE-Biatorbágy 11 3 3 5 7 16 -9 12

10. Sóskút SKE 11 3 3 5 17 28 -11 12

*(-1 pont)

,,,��26=7��'�/�)(/1đ77�����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Dunavarsányi TE 28 24 2 2 117 23 94 74
2. Bugyi ASE 28 23 1 4 110 34 76 70
3. Táborfalva KSE 28 19 3 6 111 36 75 60
4. Dabas-Gyón FC II. 28 19 3 6 96 36 60 60
5. Inárcs VSE 28 16 2 10 82 49 33 50
6. Kiskunlacháza SE 28 15 4 9 98 55 43 49
7. Szigetcsép SE 28 15 1 12 74 57 17 46
8. Ócsa VSE 28 15 0 13 126 48 78 45
9. Vasadi RSC 28 14 2 12 72 71 1 44

10. Szigetszentmárton FC 28 11 2 15 91 75 16 35

1đ,�1<8*$7,�&623257�����)25'8/��87�1
hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Pénzügyőr SE 20 18 1 1 120 9 111 55
2. Dabas-Gyón FC 20 16 3 1 108 9 99 51
3. Metis NFC Green 20 14 3 3 55 23 32 45
4. Halásztelek FC 20 12 3 5 68 25 43 39
5. Szigetszentmiklósi TK 20 9 2 9 38 43 -5 29
6. Tárnok-Bia SE 20 7 1 12 30 44 -14 22
7. Hidegkúti Angyalok 20 7 1 12 38 82 -44 20*
8. Ürömi SC 20 5 3 12 30 41 -11 18
9. Ócsa VSE 20 5 0 15 22 82 -60 15

10. FC Dabas 20 3 3 14 18 105 -87 12
*(-2 pont)

Június 14-én közös rendezvényen zártuk az idei szezont. 
Köszönet a szül!knek, szurkolóknak, edz!knek, segít!k-

nek! Gratulálunk a csapatoknak, kiemelten az U21-es korosz-
tálynak, akik  hatéves pályafutásuk során negyedszer nyer-
tek érmet, az idei bajnokságon bronzot! Hajrá Ócsa!  �

BuKodI Károly Ócsa se elnöK
!"
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Ócsai Református Egyházközség
2015. július havi gyülekezeti alkalmaink:

NAP ÓRA ALKALOM

2. Csütörtök 16 Központi bibliaóra – Református Lelkészi hivatal

3. Péntek 17 Összevont I%úsági Bibliaórai Közösség – Református Iskola

5. Vasárnap  10  FőIstentisztelet – Templom

5. Vasárnap 15  Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

7. Kedd 18  Felnőttek Bibliórája – Református Lelkészi Hivatal

9. Csütörtök 17  Asszonykör – Református Iskola

10. Péntek 17 Összevont I%úsági Bibliaórai Közösség - Református Iskola 

12. Vasárnap 10 FőIstentisztelet (cserkészek szolgálatával) – Templom

13-tól 17-ig 9 
Református Helyi Tábor – Minden nap 9 órától várjuk 
szeretettel a gyermekeket, és az i%akat a Kálvin-ház 
Nagytermébe. A program 16 óráig tart.

14. Kedd  18 Felnőttek Bibliórája – Református Lelkészi Hivatal

16. Csütörtök 18  Központi Bibliaóra – Református Lelkészi hivatal

19. Vasárnap 10  FőIstentisztelet – Templom

19. Vasárnap 17 Református Istentisztelet – Evangélikus Imaház

21. Kedd 18  Felnőttek Bibliórája – Református Lelkészi Hivatal

23. Csütörtök 17 Asszonykör – Református Iskola

24. Péntek 17  Összevont I%úsági Bibliaórai Közösség - Református Iskola

26. Vasárnap 10 FőIstentisztelet – Templom

28. Kedd  18  Felnőttek Bibliórája – Református Lelkészi Hivatal

30. Csütörtök 18  Központi Bibliaóra – Református Lelkészi hivatal

31. Péntek 17  Összevont I%úsági Bibliaórai Közösség - Református Iskola 

Református Lelkészi hivatali rend:

NYÁRI lelkipásztori ügyelet: KEDD: 15:00-18:00; SZERDA: 8:00-
11:00; 
NYÁRI Gondnoki – Egyházpénztári ügyelet: PÉNTEK: 17:00-18:00

Külön id!pontok kérhet!k lelkigondozásra, vagy bármilyen ügy 
intézésére a (29)-378-142-es;  vagy a (29)-951-181-es telefonszámon, 
valamint az ocsa.ref@gmail.com-os e-mail címen.

Egyházak júliusi programjai
NAP ÓRA ALKALOM

01. Szerda 19 bibliaóra

05. Vasárnap 9
10

17

imaóra
istentisztelet, 
úrvacsora
istentisztelet

08. Szerda 19 bibliaóra

12. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet 
(Budapest és kör-
nyez! gyülekezetek 
összevont penge-
t!s zenekarának 
szolgálata)

NAP ÓRA ALKALOM

15. Szerda 19 bibliaóra

19. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

22. Szerda 19 bibliaóra

26. Vasárnap 9
10
17

imaóra
istentisztelet
istentisztelet

29. Szerda 19 bibliaóra

Alkalmainkra mindenkit szere-
tettel várunk. A változtatás jogát 
fenntartjuk!
B!vebb információ:  
www.ocsaibaptista.hu 

Az Ócsai Katolikus Egyházközség júliusi programja:
Szentmisék: Hétf! és Szombat 18 óra, Vasárnap 9 óra

Júliusi istentiszteleti alkalmak az Ócsai Baptista Gyülekezetben:

Kedves Szül!k!

Újra elérkezett a nyár. Újra elérkezett a táborozás ideje. Szeretettel 
ajánljuk #gyelmükbe az idei Baptista Gyermektábort, melynek ideje:

2015. augusztus 3-7.

MÚLT-KOR…
A sok-sok játék, móka és kacagás mellett, egy kis időutazással bibliai 

történeteket ismerhetnek meg a résztvevők, kézműves foglalkozásokon; 
nagy, közös dalolásokon vehetnek részt a gyermekek.

A tábor részvételi díja: 2.990 Ft

A részvételi díj tartalmazza az izgalmas programokat, #nom tízórait 
és ebédet, valamint a tábori egyen pólót. 3-14 éves korú gyermekek 

jelentkezését várjuk: www.baptistatabor.hu

Jelentkezési határid!: 2015. július 18.

A részvételi díj be#zetése: 2015. július 11-én és 18-án 8:00 -12:00-ig  
a Baptista Imaházban (2364 Ócsa, Kiss E. utca 14.)

A tábort megelőzően, augusztus 2-án 17 órakor tábornyitó alkalmat 
tartunk Imaházunkban, ahol a gyermekek megismerkedhetnek csoport-

vezetőikkel, a tábor napirendjével, megkapják tábori pólóikat, illetve 
minden hasznos és fontos információt, amelyet a táborról tudni érdemes.

Szeretettel, a MÚLT-KOR… Baptista Gyermektábor szervez!i
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AZ ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET MUNKATÁRSAT KERES

TÁBORFALVAI, ÚJHARTYÁNI ÉS ÖRKÉNYI KIRENDELTSÉGÉRE
8 ÓRÁS ÜGYINTÉZ!I MUNKAKÖRBE

Feladatok:
 » Lakossági és vállalkozói ügyfeleink kiszolgálása
 » Számlavezetéssel kapcsolatos műveletek végzése
 » Betét, hitel és egyéb kiegészítő termékek 

értékesítése
 » At értékesítéssel kapcsolatos adminisztráció 

elvégzése

Elvárások:
 » Legalább középfokú szakirányú (közgazdasági, 

pénzügyi) végzettség
 » Jó kommunikációs készség, ügyfélorientált 

gondolkodás
 » MS O&ce felhasználói szintű ismerete

El!nyök:
 » Hasonló munkakörben szerzett, minimum 2 éves 

bankszakmai tapasztalat
 » Angol- és/vagy német nylevvizsga
 » Biztosítási területen szerzett tapasztalat

A jelentkezéseket a mail@orkenyitksz.hu e-mail címre, illetve a 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A postai címre várjuk.



Haláleset 
Név Születési id! Haláleset ideje
Nagy Károlyné Mátyás Margit 1934. december 29. 2015. május 4.
Bobák Juliánna 1955. május 26. 2015. május 16.
Nagy Boldizsárné Farkas Éva 1931. április 11. 2015. május 27.
Kovács Tiborné Virág Judit 1962. május 24. 2015. május 28.

Esküv! 
Mráz Tünde – Kocsis Attila 2015. június 1.
Puskás Tímea – Mátsik Zoltán Gábor 2015. június 5.
Horváth Helga – Mészáros Ferenc 2015. június 5.
Kárász Alexandra – Batuska Balázs József 2015. június 20.

Névadó 
Név Szül!k neve Születési id! Névadó ideje
Baly Dávid  Pisák Beatrix – 2014. 11. 26. 2015. 06. 20. 
Dominik Baly Ákos Dávid

Huszonötödik házassági évforduló
Kovács Judit – Abonyi Csaba 1990. június 2.
Benedek Szilvia – Takács János 1990. június 16.
Grenács Annamária – Miklós Attila 1990. június 23.

Ötvenedik házassági évforduló
Gálik Kamilla – Vas István 1965. június 26.

Születések
Gyermek neve Szül!k neve Születési id!
Pataki Tamás Szőke Szilvia – Pataki Zoltán 2015. április 17.
Farkas Regina Balogh Zsó#a – Farkas Gergő 2015. május 13.
Molnár Fiorella Tia Mihájló Brigitta – Molnár Ferenc 2015. május 20.
Czene Petra Czene Renáta – Takács Zoltán 2015. május 24.
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Ócsai Polgármesteri hivatal  

2364, Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. •  

E-mail: polghiv@ocsanet.

hu • Tel: 29-378-125, 29-378-501,  

Fax: 29-378-067

Ócsa Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft

Tel: 29-378-125/28 mellék

Okmányiroda Bajcsy Zs. u. 26., 

Tel: 29-378-504

Orvosi ügyelet Ócsa, Szabadság 

tér 4. (új Egészségház),  

104 vagy 06-1-301-6969 

Központi orvosi rendel!  

Ócsa, Sza   bad  ság tér 4.

Feln!tt háziorvosok  
dr. Kocsis János Rendelés: hétf!, 

szerda, csütörtök, péntek, 8–12 

óráig, kedden 14–18 óráig.

Rendel! telefon: 29-378-071 •  

dr. Incze"y Zsolt Rendelés: 

hétf!, kedd, csütörtök, péntek,# 

8:00–12:00 óráig, szerdán 

14:00–18:00 óráig.  

Rendel! telefon: 29-378-110 •  

dr. Gallai Zoltán  

Rendelés: kedd, szerda, csütör-

tök, péntek, 8:00–12:00 óráig, 

hétf!n 14:00–18:00 óráig 

Rendel! telefon: 29-378-073 

Gyermekorvos dr. Koszteleczky 

Mónika Rendelés: hétf!, kedd, 

szerda, péntek, 8:00–12:00 óráig, 

csütörtök 14:00–18:00 óráig, 

Rendel! telefon: 29-378-164

Véd!n!i tanácsadások  

I. körzet: Szabóné Ádámcsik 

Tünde, Tel: 29-578-523 •  

II.körzet: Kardosné Pinty!ke 

Viktória, Tel: 29-578-522, •  

III.körzet: Brassai Júlia,  

Tel: 29-578-523

Fogászat Jenei Fogászat,  

Tel: +36 20 373 8078,  

Web: www.jeneifogaszat.hu.,  

Dr. Baranyai Edit,  

Tel.: 29-378-030

Fiziotherápia  

Tel: 29-578-525

Korona Gyógyszertár 

Szabadság tér 5., Tel: 29-578-090

Rend!rség  

Ócsai Rend!rörs,  

Tel: 29-378-007 • 

 Körzeti Megbízottak:  

Mezei Tamás törzszászlós, 

70-609-3735; Kálmán Attila 

f!törzs!rm: 30-718-4748;  

Kovács Géza törzs!rmester  

tel: 70-489-1039

Polgár!rség  

Tel: 30-9944925, 30-9944923, 

30-6886056, 70-6064005 

(éjszaka) 

Hivatásos T"zoltóság 

Dabas Telefon:  

29-560-020, 29-360-105

Posta Szabadság tér. 3.,  

Tel: 29-378-056

Egyházak  

Ócsai Református  

Egyház közösség  

Tel/fax: 29-378-142,  

E-mail: ocsa.ref@gmail.com  

• Ócsai Baptista Gyülekezet: 

E-mail: gyulekezetve ze to   

 @ocsaibaptista.hu
• Ócsai Katolikus Egyházközösség:  

Tel: 29-378-285 ,  email:  

keresztenyocsa@gmail.com 

Evangélikus Egyházközösség: 

Tel.: 29-368-174

Egressy Gábor 

Szabadid!központ 

Tel: 29-378043,  

E-mail: info@egressyszk.hu

Falu Tamás  

Városi Könyvtár  

Tel: 29-378-158,  

E-mail: konyvtar@ocsanet.hu

Nefelejcs  

Napköziotthonos Óvoda  

Tel.: 29-578-840  

• Napsugár tagóvoda:  

29-378-084,  

Email: info@nefelejcsovoda.hu

Halászy Károly  

Általános Iskola  

Tel.: 29-378-023,  

E-mail:  

iskola@halaszy-ocsa.sulinet.hu

Bolyai János Gimnázium 

Tel.: 29-378-045,  

E-mail: gimi@bogim.hu 

Ócsai Tájház  

Dr. Békési Panyik  

Andor u. 4-6., www.ocsaitajhaz.hu 

Tourinform iroda  

Tel: 29-578-750,  

Email: ocsa@tourinform.hu

Közterület-felügyelet  

Magyari Tibor: 70-3681843

Berecz Éva: 70-395-1877

Gyepmester  

Töves-Gold Magánnyomozó és 

Állat   ment! Kft.,  

Tel.: 20-938-5192

Falugazdász  

Nagyszegi Imréné,  

Tel.: 30-461-7863
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ÓCSAI KISBÍRÓ
Ócsa Város Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik havonta 3200 példányban • Kiadja: Mátyus Nyomda Bt. • Felel!s 
kiadó: Mátyus Gyula • Szerkeszt!: Kertészné Molnár Anna • Szerkeszt!ség címe: Ócsa Város Önkormányzata – Polgármesteri 
Hivatal, 2364, Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. • Telefon: (29) 378-125 / 11-es mellék • Fax: (29) 378-067 • Email: ocsaikisbiro@gmail.com, 
molnar.anna@ocsa.hu • Tervezés, tördelés: Elektropress Stúdió • Együttm"köd! Partnerünk: Dormány Foto Studio
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Anyakönyvi hírek 
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A Díjbeszed! Holding Zrt. Fogyasztásmér!  
leolvasó munkatársakat keres, els!sorban Ócsa  

és a környez! településeken található  
fogyasztásmér!k leolvasására. 

Leend! munkatárs f! feladatai:
h  a közüzemi szolgáltatók 

fogyasztásmér!inek meghatá-
rozott ütemezés szerinti leol-
vasása, a fogyasztási adatok 
rögzítése, fotók készítése, 
ügyfelek értesítése, id!pontok 
egyeztetése

Elvárások:
h  minimum 8 általános
h  fizikai alkalmasság, terhelhe-

t!ség
h  pontos, precíz, önálló munka-

végzés

h  ügyfélközpontúság, jó szervez! 
készség, problémamegoldó 
képesség

h  fejlett szóbeli kommunikációs 
készség.

A pályázat elbírálásánál el!nyt 
jelent:
h  saját tulajdonú segédmotor/

motorkerékpár/gépkocsi
h  otthoni számítógép széles-

sávú internetkapcsolattal

Amit kínálunk:
h hosszú távú munkalehet!ség
h  alapfizetés+teljesítményarányos 

jövedelem
h gépkocsi költségtérítés
h  részmunkaid!ben is végezhet!

JELENTKEZÉS:
Magyar nyelv" fényképes szakmai önéletrajzát küldje a  
girasek-balazs@dbrt.hu e-mail címre. További információ  
a 061 481-9760 telefonszámon kérhet!.

MEGNYITOTTUNK!

Ervin takarmányboltja
Cím: 2364 Ócsa, Damjanich u. 31.  

(A Zeolit tüzép udvarán)

Tel: 06-20/803-52-88

Nyitvatartás: H-P: 7-18-ig, Szo: 6-14-ig

Kínálatunkból:
"Ð+GLŴQhEGÐ.30',�ÐR?I?PKĖLWMI


"ÐQXCKCQÐRCPKhLWCI

"ÐISRW?�K?AQI?ÐCJCBCJCI


"ÐK?BĖPÐCJCQhECI

"ÐRrPXQTĖQĖPJĜGÐIĖPRW?ÐGEhLWJhQC


"ÐL?NMQÐhQÐCJŴPCLBCJRÐ@?PMK˿ÐCJŴPCLBCJhQC

"Ð@?PIĖAQCQXIrXrI
ÐKSLI?PSFĖX?R
Ð 

KSLI?ThBCJCK

" Ócsán ingyenes házhozszállítás (min. rendelési 
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CSIRKE UNI 5+1 Akció!  
5 zsák (20 kg-os) csirketáp vásárlása 
BPBQiKà�FKAȝQȠ�àKBSBIɹ�à?BCBGBWɹ�à 

1 zsákkal (20 kg-os) ajándékba adunk!


